เทศนอบรมฆราวาส ณ กุฏหิ ลวงตา สวนแสงธรรม
เมือ่ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๕ [ค่าํ ]

เรียงลําดับจิตตภาวนา
พระสังกัจจายนทา นแตกอ นรูปหลอ ตามตําราทีบ่ อกไว มองดูคลายคลึงกับพระ
พุทธเจา เรื่องราวมันเปนอยางงั้น ไปที่ไหนผูหญิงติด ผูห ญิงชอบ ผูช ายก็ชอบ ไมใชมี
แตผูหญิงนะ จนกระทั่งไดเปลี่ยนใหม ใครเห็นดูไมได ไมอยากดู แตกอ นทานสวยงาม
มาก ไปที่ไหน ๆ คนชอบ รัก นี่ละผูชายที่กลับตัวเปนผูหญิงไดก็เพราะไปชอบทานนะสิ
มองเห็นทาน พระรูปนี้ทําไมจึงรูปหลอนักหนา ถาเราไดเมียอยางนี้จะดีมาก วางัน้ นะ
จากผูช ายแลวกลายเปนผูห ญิงไปเลย แลวอายใหญเลยหนีไปอยูเ มืองอืน่ นี่ตนเหตุไปที่
ไหนเปนอยางนัน้ พระกัจจายนะ ทานไปอธิษฐานเสียใหม ทีนี้เลยเปนรูปพุงหลวงอุม
บาตรไปเลย ทีนใ้ี ครไมวา ผูช ายผูห ญิงมองแลวไมอยากมอง จากผูช ายกลายไปเปนผู
หญิงนีก้ ไ็ ปมีสามีมลี กู อีกตัง้ สองคน ทีแรกเพศผูช าย พอไปรักชอบทานยังไง พลิกเปน
เพศผูหญิงไป ไปมีลูกอีกตั้งสองคน แตทา นก็มนี สิ ยั ไปทีไ่ หนอายคน ใครไปจอถาม
เรือ่ งราวแลวอาย ออกบวชไดเปนพระอรหันตนะ ทานมีอปุ นิสยั อยู พระกัจจายนะ
ทานเจาคุณจะกลับวันไหน (ทานเจาคุณ : พรุง นีต้ อนบาย พวกโยมอยากจะถาม
ปญหาหลวงตา วาทําไมหลวงตาอยูไ ดไมสกึ ) อยูไดไมสึก ใหถามทานซี มาถามเราอะไร
หาเรื่อง เขาใจไมใชเหรอ แลวทานทําไมอยูไดไมสึก แนะ มันก็อนั เดียวกันนีแ่ หละ ก็ดี
อยางหนึง่ การบวชไมใชเรื่องเล็กนอย ตองใชความอดความทน ไมอดไมทนสึกไป
แหละ ตองใชความอดความทน มีธรรมเปนเครือ่ งกํากับบังคับไวตลอด ตอไปมันก็ราบ
รื่นของมันไปเอง ถาเปนเรือ่ งเกีย่ วกับเรือ่ งจิตตภาวนานี้ จิตมันก็หมุนไปทางดานภาวนา
เรียกวาเปนธรรมลวน ๆ เรือ่ งการสึกการหามันก็ไมไป มันไปอยางนั้นเสีย มีหลายดาน
ทางดานการศึกษาเลาเรียนก็เพลินไปกับการศึกษาเลาเรียนเปนเครื่องดึงดูดไป มันก็
ทนได ๆ ดวยกัน ถาอยูไ ปเฉย ๆ ทนไมไดนะ
บวชทนเฉย ๆ มันทนไมได ตองมีธรรมเปนเครื่องอยู มีธรรมแลวความอด
ความทนก็มมี าเองทุกอยาง เราก็อยูด ว ยความเย็นใจ เพราะการบวชเปนการสรางความ
ดี สรางแตความดีเรื่อย จิตใจก็เพลินไปกับความดี ระมัดระวังตัวตลอดเวลา ทีนี้ก็ชินไป
เรื่อย ก็เลยกลายเปนชีวติ ใหมขน้ึ มาจากคนคนเดียว อยางฆราวาส วาเปนยังไงทําไมจึง
ทนไดบวชแลวไมสกึ ก็พวกนี้มันทนกันไดยังไงไมเห็นบวชสักคนเดียว มันก็แบบเดียว
กัน ทนไดยังไงไมเห็นบวช การบวชมุงอรรถมุงธรรมมันมีเครื่องรื่นเริงอยูภายในใจ
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อันดับหนึ่งก็บวชเพื่อมุงอรรถมุงธรรม ภาษาของโลกเราเรียกวา บวชเพือ่ หนีโลกหนี
สงสาร อันนี้มีแตมุงธรรมลวน ๆ เลย บวชมุงอรรถมุงธรรมลวนๆ คิดทางโลกปบตีปุบ
เลย คิดแยกออกทางโลกตีปบุ ๆ เรื่อย มีแตไลเขาสูทางธรรม
อันนีพ้ ดู ถึงเรือ่ งยากลําบาก ลําบากอยู ขัน้ เริม่ แรกลําบาก พอมีธรรมเปนเครื่อง
อาศัยแลวจิตใจก็เพลิดเพลินไปในธรรม เพลิดเพลินไปในความสงบรมเย็นของธรรม
ภายในใจทีต่ นปฏิบตั ไิ ด คือจิตเมื่อมีธรรมภายในใจแลว ภาษาโลกวามีอาหารมีทอ่ี ยู
พรอมหมดอยูในนั้น ที่อยูก็ธรรมเปนเครื่องอยู อาหารก็คือธรรมเปนเครื่องซึมซาบจิต
ใจ หลอเลีย้ งจิตใจไปตลอด ไปเรื่อย ๆ ธรรมมีหลายประเภท คือเบื้องตนจิตใจที่
วอกแวกคลอนแคลนเพราะเคยกับโลกมานาน เกิดมากับโลก อยูก บั โลก ตายกับโลกมา
นมนาน มันก็ฝนกันกับที่จะหมุนไปทางโลก ก็ตองไดตีกันใหหนัก ฝกกันใหแรงเรื่อย ๆ
ไป
ฝกก็ฝกเขาสูธรรม เขาสูค วามสงบของใจ คือธรรมดาของใจนัน้ มันมีอนั หนึง่ ที่
วากิเลสและธรรมมันมีทั้งสองประเภทอยูในใจดวงเดียวกันของคนๆ หนึง่ สัตวตวั หนึง่
เราพูดเฉพาะคน คําวากิเลสก็คอื ความเศราหมอง ผลของมันเปนความทุกขตอ จิตใจ
และอารมณของมันทําใหอยากไมมวี นั อิม่ พอ
คือกิเลสมีความอยากเปนประจําตน
อยากรู อยากเห็น อยากเปนอยางนัน้ อยากเปนอยางนี้ มันหากเปนอยูใ นใจ หมุนอยู
ภายใน นีเ่ รียกวาอารมณของกิเลส มันผลักมันดันออกไปใหอยากรู อยากเห็น อยากคิด
อยากปรุงเรือ่ งนัน้ เรือ่ งนีเ้ รือ่ ย แตไมมีความพอ ตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งหลับ มันจะ
หมุนของมันไปเรื่อย ๆ
นีเ่ รียกวาอารมณของวัฏจักร อารมณของกิเลส ทําใหสตั วหมุนเวียน ตั้งแตตื่น
นอนจนหลับๆ ไมมีอะไรดับมันได ตองอาศัยการหลับนอน เวลาหลับเปนการดับ
เครือ่ งของกิเลสทีห่ มุนตัวอยูภ ายในหัวใจเรา อยางนี้เปนประจํา ๆ นี่ทานเรียกวา
อารมณของกิเลสออกจากใจดวงเดียวกัน
เพราะมันเกิดและอยูที่ใจดวงเดียวกันกับ
ธรรม เมือ่ จิตมีแตกเิ ลสออกทํางานอยางเดียว จิตใจของโลกก็เปนเรื่องของกิเลส หมุน
ตัวทั้งวันทั้งคืน ทั้งเขาทั้งเราแบบเดียวกันหมด นี่พูดถึงเรื่องของกิเลส อารมณของกิเลส
ทีเ่ กิดขึน้ ภายในใจ ทําใหหวิ ใหโหย ใหอยาก ใหคิดใหปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้ อยูเ ฉย ๆ ไม
ได กิเลสมีความอยากเปนเรือนอยูเ รือนนอนของมันเปนประจํา
ทีนแ้ี ยกออกมาธรรม ธรรมนี้ก็เกิดอยูในใจ มีอยูที่ใจดวงเดียวกัน ความสุข
ความทุกขจึงมีอยูที่ใจดวงเดียวกัน เวลาเราหมุนไปทางธรรม ธรรมก็แสดงออก หมุนไป
ทางกิเลส กิเลสก็แสดงออก ผลของมันก็เปนความทุกข เจือปนไปดวยความหวัง ความ
เพลิดความเพลิน ความหวังนัน้ หวังนี้ นี่เปนเครื่องลอของกิเลส ครั้นเวลาเราทําไปแลว
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มันก็ทาํ ใหผดิ หวัง ๆ ไปเรื่อย ๆ มีอารมณของกิเลสแลวผลของมันก็ใหเกิดความทุกข
ความลําบากมากนอย จนกระทั่งถึงขนาดฆาตัวตายก็มี ตายแลวจะเปนสุขอยางนัน้ อยาง
นี้ มันก็คิดไปอีก หลอกไปอีก จึงทําตามมัน
ทีนี้เวลาหมุนไปทางธรรมก็เปนตามธรรม พยายามแกความคิดความปรุงที่มัน
อยากนัน้ อยากนีด้ ว ยอารมณของธรรม ดังทีท่ า นสอนใหภาวนา อารมณของกิเลสนัน้ มัน
เปนไดทุกอยาง เปนอารมณของมันโดยไมไดนึกบริกรรมเหมือนธรรมก็ตาม แตนน้ั เปน
อารมณของธรรม ถาวาบริกรรมก็เรียกวาเราตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งหลับ บริกรรม
เรื่องกิเลสทั้งวัน บริกรรมเรื่องอยากรู อยากเห็น อยากเปนอยางนัน้ อยางนี้ หมุนอยูท ง้ั
วัน นี่เปนอารมณของใจ เวลามาทางดานธรรมะจึงตองเอาอารมณของธรรมออก เอา
อารมณของธรรมมาเปนเครื่องกํากับ เปนน้ําดับไฟคือความคิดปรุงที่เปนผลขึ้นมาให
เกิดความทุกข อยางอืน่ อยางใดดับไมลง ไมรูวิธีดับ
ทานจึงสอนวิธเี ริม่ ตนแหงการดับไฟภายในใจ คือกิเลสที่มันกอไฟขึ้นมาเผาเรา
ดวยคําบริกรรม เชนใครถนัดในคําบริกรรมคําใดก็ตามซึ่งเปนบทแหงธรรม บทของ
ธรรมกับอารมณของธรรมกับอารมณของกิเลสนีต้ า งกัน อารมณของกิเลสทําใหเกิด
ความรุมรอนเปนฟนเปนไฟ ใหเพลิดใหเพลินผสมกันไปๆ นีเ้ ปนอารมณของกิเลส
อารมณของธรรมเอาคําบริกรรม คืออารมณของธรรมเรานําเอาธรรมมาบริกรรมนี้ก็
เปนความชุมเย็นขึ้นมา ผิดกับอารมณของกิเลสซึ่งใหเกิดความรอนขึ้นมา อารมณของ
ธรรมไดแกคําบริกรรม ใหรอู ยูก บั คําบริกรรม เชน ใครกําหนดบริกรรมคําใด เชน พุท
โธ ๆ ก็ใหอยูก บั พุทโธนัน้ ไมตองไปเสียดายกับความคิดความปรุงอันเปนเรื่องของ
กิเลส เสียดายก็บงั คับไวใหมาทํางานกับคําบริกรรม
คําบริกรรมนีแ้ หละเปนการทํางานของจิตดวยธรรม เรียกวาหมุนมาทางธรรม
ทํางานดวยคําบริกรรมนีแ้ ลว จิตใจของเราหามไมใหมนั คิดออกขางนอก เอาคํา
บริกรรมนีเ้ ขาแทนอารมณของกิเลส คืออารมณของธรรมไดแกพุทโธ ๆ เปนตน มีสติ
จดจอ บังคับ มันอยากจะคิดเทาไร เพราะมันเคยชิน อยากคิดมากทีเดียว ดันออกไป
เราบังคับเอาไว นานเขา หนักเขาอารมณของธรรมก็มีกําลังขึ้น พอมีกําลังขึ้นอารมณ
ของกิเลสที่มันผลักดันใหคิดใหปรุงไปทางกิเลสก็เบาลง ๆ อารมณของธรรมคือคํา
บริกรรมเราหนักแนนใหติดตอกันเรื่อย ๆ ดวยความมีสติ
นัน้ แหละผลของการบริกรรมภาวนา จิตใจจึงสงบดวยอารมณของธรรม ตาง
หากนะ อารมณของกิเลสไมไดพาใจใหสงบ คิดไปปรุงไปอยางงั้นเทาไรจนตายไมมีทาง
สงบ แตอารมณของธรรมนี้เปนความคิด เกิดขึ้นมาจากสังขารคือความคิดความปรุง
เหมือนกันก็ตาม แตอันหนึ่งเปนธรรม อันหนึ่งเปนไฟ อารมณของกิเลสมันเปนไฟ
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อารมณของธรรมนี้เปนเหมือนน้ําดับไฟ บริกรรมหนักเขาจิตใจก็คอยสงบ มาจออยูก บั
คําบริกรรม ทีนต้ี อ เนือ่ งกันไป ๆ จิตก็สงบจากทางอารมณของกิเลส ก็มาติดอยูก บั คํา
บริกรรมเรื่อย ๆ จิตสงบแนวลงไปเลย นัน่
ใหรวู ธิ ฝี ก หัดตัวเองนะ พอเราเริ่มบริกรรมลงไปมากเขาไป จิตของเราสงบ ๆ
จากสงบแลวรวมลงไปแนวเลย นัน้ แหละตอนทีเ่ ห็นชัด ผลแหงงานคือกิเลสทํางานกับ
ธรรมทํางาน ผลของกิเลสมีแตความยุง เหยิงวุน วาย หาความสงบไมมี แตผลของการ
บําเพ็ญธรรม คือคําบริกรรมนีเ่ ปนงานของธรรม ทําไมหยุด แลวจิตจะสงบแนวลงไป
พอจิตสงบแนวลงไปทีนจ้ี ะมีความตืน่ เตน มีความแปลกประหลาดในใจของเรา เพราะ
เปนความสุข เบาหวิว ๆ ใจ พอใจสงบเทานัน้ เบาหวิว ความสงบกับความสุขกลมกลืน
เปนอันเดียวกัน จากนัน้ มากเขา ๆ ก็เปนความอัศจรรยขน้ึ มาภายในใจ
นี่ละอารมณของธรรมแสดงผลขึ้นมาใหเห็นเปนความสุข ความสบาย ใหตื่นเตน
ภายในจิตใจ ยิง่ สงบมากเทาไรยิง่ แนบแนนลงไป ยิง่ แปลกประหลาด ยิง่ อัศจรรยในใจ
ของตัวเอง แลวมันก็อดไมไดวา ออ ความสุขนีเ่ ราหาแทบลมแทบตายทัว่ โลกดินแดน
ทั้งเขาทั้งเราหาความสุขดวยกันทั้งนั้น ไมมีใครเจอที่ตรงไหนเพราะหาไมถูก แนะ มันก็
รูนะ ทีนห้ี าแบบบําเพ็ญธรรม มันสงบ ออ ความสุขอยูท น่ี ่ี พอจิตเริ่มเปนสงบไดรากได
ฐานขึ้นมา จิตใจก็ไดมาดื่มธรรม กับเรื่องของกิเลสทั้งหลายมันก็จางไป ๆ มันก็หมุน
เขาทางธรรม หมุนเขามากเทาไรจิตก็ยิ่งมีความสงบเย็นมากเขา ๆ ความเย็นกับความ
แปลกประหลาดอัศจรรยมันจะขึ้นพรอมกันในจิตของเรา
ไมตอ งถามใครก็ตาม
ประจักษในตัวเอง นั้นแหละเปนความดื่มด่ําของจิตที่จะหมุนเขาสูธรรมใหเจริญมาก
ขึ้นๆ
จากนัน้ จิตก็เรียกวาจิตสงบ หรือสมถธรรมมีภายในใจ พออันนีม้ มี ากขึน้ แลวมัน
ก็สรางฐานของมันขึ้นมา จิตสงบแตละครั้ง ๆ นัน้ เปนการสรางฐานแหงความมั่นคง
ของจิตขึ้นไปดวยกัน ตอไปก็เปนสมาธิ นีท่ างภาคปฏิบตั นิ ะ ทานวา สมถวิปส สนา
สมถะแลวก็เปนสมาธิ นี่ทางภาคปฏิบัติ พอจิตสงบหลายครั้งหลายหนเขาไปเปนสมาธิ
สมาธิคอื ความแนนหนามัน่ คงของใจ แนนปงๆ ความเย็นก็เย็น ความสบายก็สบาย
ความมีหลักเกณฑภายในใจเดนรูอ ยูช ดั จิตที่เปนความรู ความรูมารวมจิตเปนอันเดียว
กันอยูใ นสมาธิ มันจะคิดนอกลูนอกทางไปไหนไมได มันผิดกับหลักความถูกตองดีงาม
จิตก็ปด ไมสนใจกับความคิดภายนอกตามโลกตามสงสาร
ภาวนาเขาไปมากจิตก็เปนสมาธิ คือความแนนหนามัน่ คงของใจ เวลาจิตเปน
สมาธิแลวเราจะคิดอานไตรตรองเรือ่ งใดก็คดิ ได แตจติ ไมละฐานแหงความมัน่ คง
ของตน นีเ่ รียกวาสมาธิทางภาคปฏิบตั ิ นีล่ ะพอจิตเปนสมาธิแลวอยูไ หนสบายมากนะ
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อยูท ไ่ี หนสบายหมด ไมวา การอยู การกิน การใชการสอยอะไรไมเปนอารมณ จิตใจดูด
ดืม่ อยูก บั ธรรมๆ อยูที่ไหน รมไมชายคา ในปาในเขา ความเย็นอยูก บั หัวใจๆ แลวดืม่
ด่าํ อยูก บั ธรรมอันนี้ มันก็เจริญขึ้นเรื่อย ๆ นีพ่ ดู ตามลําดับของการอบรมจิตใจเรา ตอง
มีเครื่องอบรม อยางอื่นอบรมไมได ตองเอาธรรมมาอบรม เพราะธรรมกับกิเลสเปน
ขาศึกกัน
กิเลสเปนตัวฟนตัวไฟ ธรรมนี้เปนน้ําดับไฟ เวลาเจริญขึ้นมาก ๆ จิตใจจาก
ความสงบแลวเปนสมาธิแนนหนามัน่ คง พอจิตแนนหนามัน่ คงแลวอยูท ไ่ี หนสบายหมด
เชนนัง่ อยูเ ฉย ๆ ไมใหคิดมันก็ไมคิด มันดืม่ ด่าํ อยูก บั ความรูอ ยูอ นั เดียว เอกัคตาจิต
เอกัคตารมณ ไดแกจติ ทีเ่ ปนสมาธิแลวนัน้ แล แนนปง อยูง น้ั จะคิดปรุงอะไรนี่มัน
รําคาญ มันไมอยากคิด ทั้ง ๆ ที่แตกอนไมไดคิดไมไดรําคาญ ถาไดคิดเพลินไปอยาง
นัน้ ถือวาสบาย แตความจริงไมสบาย มันดีดมันดิ้น ทีนพ้ี อจิตเปนสมาธิแลวมันสบาย
ไมดีดไมดิ้น พอคิดปรุงเรื่องอะไรไมอยากคิดรําคาญ จิตทีเ่ ปนสมาธิแลวรําคาญใน
ความคิด ทานจึงเรียกวา จิตอิ่มอารมณ
ทีนพ้ี าออกกาวเดินทางวิปส สนา ทางดานปญญา พอจิตออกจากสมาธิแลว
พิจารณาทางดานปญญา พิจารณาดูธาตุดขู นั ธ ดูเขา ดูเรา ดูสัตวโลก วัตถุตา ง ๆ ให
เปนอรรถเปนธรรม ซึ่งรวมอยูอนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา อสุภะอสุภงั ดวยกันทั้งนั้น มันติด
อะไรพิจารณาอันนัน้ แยกแยะอันนัน้ ปญญาคอยสวางขึ้นมา ทีนค้ี วามสวางของปญญา
ความรูข องปญญากับความรูข องสมาธินน้ั ไมไดเหมือนกันนะ ผิดกันมากทีเดียว สมาธิก็
วาเราเปนสุข ๆ ตอนทีย่ งั ไมไดออกทางดานปญญาก็วา สมาธินพ้ี อตัวแลว พอตัวจริง
แตพอตัวอยูใ นขัน้ สมาธิ เหมือนน้าํ เต็มแกว มันหยุดอยูแ คนน้ั ไมกวางขวางลึกซึง้ ออก
ไปยิ่งกวานั้น
พอกาวออกทางดานปญญา พิจารณาแยกธาตุแยกขันธ ดังทีส่ อนไววา เกสา
โลมา นขา ทันตา ตโจ กรรมฐาน ๕ ไดแก ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เปนตน นี่เปนที่
พิจารณาของจิตทางดานวิปสสนา เวลาถาไมไดหลักไดฐานอะไร เราก็เอาพวกเกสา
โลมานีเ้ ปนอารมณของสมถะ ใหบริกรรมอยูใ นนี้ เชน เกสาก็เกสาเรื่อย โลมาก็โลมา
อันใดก็ตาม ชอบอะไรก็อยูน น้ั เปนคําบริกรรม ออกทางดานปญญาเหลานีก้ เ็ ปนอารมณ
ของวิปส สนาไป ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เอามาแยกมาแยะเปนปญญาไปเรื่อย จิตใจก็
สวางออกๆ จิตใจสวางทางดานปญญาไมไดเหมือนสมาธินะ หากเจาของเขารูใ นเจาของ
เอง กระจางแจงออกไป ๆ พรอมทั้งการละกิเลส
สวนสมาธินไ้ี มไดละกิเลส เปนแตทํากิเลสใหสงบตัวเขามา ๆ เหมือนกับหินทับ
หญา พอเอาหินออกหญามันก็เกิดขึน้ อีก นี่มันพอสงบเทานั้น ถาไมใชปญ
 ญาแลวสมาธิ
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มันก็เสื่อมได ทีนเ้ี วลาใชปญ
 ญาแลวก็เหมือนกับวาถอนหญาขึน้ ดวย ใชปญญาไปตรง
ไหนถอดถอนกิเลสไปเรือ่ ย ๆ มันก็ชดั เจน ออ ปญญาตางหากถอดถอนกิเลส สมาธิไม
ไดถอดถอนกิเลส ทํากิเลสใหสงบไปเทานัน้ เพราะฉะนั้นเวลาทานสอน ทานจึงสอนศีล
สมาธิ ปญญา ดังพระพุทธเจาสอน ศีล อยางสอนพระก็วา สีลปริภาวิโต สมาธิ มหปฺผ
โล โหติ มหานิสโํ ส สมาธิทศ่ี ลี อบรมแลวยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก คือคนที่มีศีล
บริบรู ณแลว ไมระแคะระคายในความดางพรอยของศีลตัวเอง ก็มอี ารมณอนั เดียว มุง
ตออรรถตอธรรมก็สงบไดงาย จิตเปนสมาธิไดงา ย
ทีน้ี สมาธิปริภาวิตา ปฺญา มหปฺผลา โหติ มหานิสสํ า ปญญาที่สมาธิอบรม
แลวยอมมีผลมากมีอานิสงสมาก ตามคําทีท่ า นสอนไวในอนุศาสน แตทางภาคปฏิบัติ
ทานมักจะตรงไปเลย สมาธิที่มีศีลเปนพื้นฐานแลวยอมสงบไดเร็ว เพราะไมระแคะ
ระคาย ทีนี้ปญญาที่มีสมาธิหลอเลี้ยงจิตใจ หนุนหลังแลวยอมเดินไดคลองตัว สมาธิมนั
อิม่ อารมณ คือไมหวิ โหยอยากดูรปู ฟงเสียง กลิน่ รส เครื่องตาง ๆ ไมหวิ โหยใน
อารมณ พาดําเนินทางปญญามันก็ออกเปนปญญาลวนๆ ไปเลย ถาจิตกําลังหิวโหยใน
อารมณอยูเอาไปใชทางปญญา มันก็เปนสัญญาอารมณไปหมด ไมตั้งหนาตั้งตาทํา
ปญญาใหแกกเิ ลสนะซิ
เพราะฉะนั้นทานจึงสอนวา สมาธิปริภาวิตา ปฺญา มหปฺผลา โหติ มหานิสํ
สา เมือ่ จิตมีสมาธิอม่ิ ตัวในอารมณแลว พอกาวทางดานปญญาก็กา วไดอยางสะดวก
สบาย แนะ มันก็คลองตัว ๆ เพราะไมหิวโหยกับอารมณ พอจะไปของแวะกับอารมณ
นัน้ อารมณน้ี พิจารณาเรื่องใดก็เปนงานขึ้นมา พิจารณาเรื่องผม เรื่องขน เล็บ ฟน หนัง
เนื้อ พิจารณาเรื่องอนิจฺจํก็ดี ทุกฺขํก็ดี อนตฺตาก็ดี มันก็เปนทุกขฺ ํ เปนอนตฺตาขึ้นมา
พิจารณาเปนอสุภะอสุภงั มันก็เปนขึน้ มาตามหลักความจริงทีม่ นั เคยมีอยูแ ลวในตัวของ
มัน เปนแตเพียงวาปญญาไมไดพิจารณาสอดสอง มันก็ไมรูตามหลักความจริง
ทีนพ้ี อปญญาออกกาวเดินอยางนีแ้ ลว มันก็เห็นตามความจริง ถอดถอนกิเลส
ไปเปนลําดับลําดา ทีนก้ี แ็ นใจ ออนีป่ ญ
 ญาตางหากถอดถอนกิเลส สมาธิไมไดถอดถอน
เปนแตตีสมาธิตะลอมเขามา ปญญาจะไดคลี่คลายออกไปเทานั้น ทีนป้ี ญ
 ญาก็กา วเดิน
ออก ทีแรกออกทางรูปเสียกอน รูปธรรม วัตถุตา ง ๆ อยูใ นกฎของอนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺ
ตา เปนสิง่ ทีห่ าความแนนอนไวใจไมได จากนัน้ ก็อสุภะอสุภงั วามันสวยมันงาม มันสวย
มันงามที่ไหน พิจารณาทางดานปญญา นีเ่ รียกวาตามหลักความจริง ไมปดไมบังเหมือน
กิเลสมันหลอกลวงโลก กิเลสนีส้ กปรกขนาดไหน มันก็มาประดับประดาตกแตงใหเปน
ของสวยของงามหลอกลวงหัวใจของสัตวโลกใหหลงไปตาม ๆ กันได
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แตทางดานปญญานีพ้ จิ ารณาเขาถึงความจริง มันจะปดไวกช่ี น้ั ก็ตาม มันไมหนี
ความจริง ปญญาหยั่งเขาถึงความจริง อะไรเปนความสกปรกโสมม ปญญานี้ตามเขาไป
เห็นหมด เห็นหมดแลวก็ถอนตัวออกๆ เรื่อย ๆ นั่นละเรียกวาปญญา ที่วาสมาธิปริภา
วิตา ปฺญา มหปฺผลา โหติ มหานิสสํ า เมือ่ สมาธิเปนเครือ่ งหนุน ไมหวิ โหยใน
อารมณแลว ปญญาก็ทาํ หนาทีส่ ะดวกสบาย ทีนอ้ี อกจากนัน้ แลวเปนยังไง ปญญาทํา
หนาทีพ่ จิ ารณาแยกแยะถอดถอนกิเลสไปโดยลําดับลําดา ตัง้ แตกเิ ลสขัน้ หยาบ ขัน้ กลาง
จะถอดถอนอันนัน้ ดวยปญญาทัง้ นัน้ เรื่อย ๆ ๆ ไป จนกระทั่งถึงนามธรรม
พวกเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มันก็อยูใ นกฎอนิจฺจํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา แมจะ
ไมมอี สุภะอสุภงั ก็ตาม กฎ อนิจฺจํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา ก็ทาํ ใหตดิ ไดถา เราหลง พิจารณาเหลา
นีแ้ ลวมันก็ถอน กฎอนิจฺจกํ ต็ ายใจไมได ทุกฺขํ อนตฺตา เปนสิ่งที่ตายใจไมได นอนใจไม
ได ยึดถือไวทําไมวาเปนตนเปนตัว เปนเรา เปนเขาที่ไหนมันไมมี มันมีแตลม ๆ แลง
ๆ นี่ปญญาหยั่งเขาไปทางนี้ สวนรางกายเวลาพิจารณาใหเต็มสัดเต็มสวนมันถอนได
หมดนะ พิจารณารางกายสวนรูปธรรม เมื่อปญญากระจางแจงแลว มันจะถอนตัวออก
หมดเลย
รางกายของเรานี่มันก็ไมยึด มันเห็นดวยปญญาแลวมันถอนออกมาเอง ไมตอง
ไปถามใครนะ ทานวา สนฺทฏิ ฐ โิ ก เปนอยางนี้ละ คือรูด ว ยกําลังการปฏิบตั ขิ องตัวเอง
เปนลําดับลําดาไป พอมันอิม่ พอมันก็อม่ิ พออิม่ พอทางรางกาย วัตถุตา ง ๆ มันก็พอ
ดวยกัน ปลอยไปดวยกันหมดเลย นีท่ างดานวัตถุ จากนัน้ เขาเวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ พิจารณาแยกแยะ นีก้ อ็ ยูใ นกฎ อนิจฺจํ สติปญญาตามเขาไป เปนขั้นละเอียด
ละเอียดเขาไป จิตใจก็เบิกกวาง ๆ ถาลงจิตไมตดิ รูปเสียอยางเดียวเทานัน้ มันเวิง้
วางเลยนะ มันโลงโถงไปหมดแลวจิตใจ มีแตสติปญ
 ญากาวเดิน เหมือนนกบินไป
ตามอากาศ ไมขดั ของกับอะไร ๆ บินไปอยางสบาย ปญญาทีผ่ า นจากรูปไปแลว
เปนปญญาทีเ่ วิง้ วาง ออกกวางขวาง ไปทีไ่ หนละเอียดลออซึมซาบไปไดหมด ทีไ่ หน
ไมควรรู รู ไมควรเห็น เห็นไปหมด อํานาจของปญญาไมตดิ อะไรในสิง่ วัตถุแลว มัน
ก็เปนอากาศเวิง้ วางไปหมด นกบินก็บนิ ไปไดสบาย อะไรไปก็สบาย ปญญานี้ก็พุงตัว
ไปอยางงั้น
แลวก็ไหลเขาไปหาจิต จิตนัน้ แหละเปนตัวอุปาทานใหญโต ขัน้ อวิชชฺ าปจฺจ
ยา สงฺขารา นัน่ แหละกษัตริยว ฏั จักรอยูท ต่ี รงนัน้ นัน่ แหละรากแกวของกิเลสทัง้
หลาย สติปญญาหมุนเขาไป ละทางรางกายนีแ้ ลวมันก็หดเขาไปหาใจ เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ พิจารณานี้มันก็หดเขาไป ยนเขาไปหาใจ มันจะตามเขาไปหารากแกว
แหงความเกิดตาย ไมหยุดไมถอยคืออะไร มันก็วิ่งเขาไป ปลอยเขาไปๆ รูเทาทัน
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ปลอยเขาไปเรือ่ ย ๆ เรื่องความคลองแคลวของจิต ความสวางไสวของจิตไมตองพูด
อันนัน้ เปนผลแหงการชําระ เราพูดแตเรื่องที่เราจะถอดถอนกิเลสออกจากใจโดยลําดับ
เทานั้น มันติดตรงไหนแกตรงนั้น พิจารณาตรงนั้น เบิกออกได แกออกได ถอนออกได
เขาจนกระทั่งเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มันก็เปนอาการอันหนึง่ ๆ ไมใช
สัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา มันก็ปลอยเขาไป รูเขาไปจนกระทั่งถึงจิต ถึงจิตก็เรียกวา
อวิชชฺ าปจฺจยา สงฺขารา อวิชชาอยูที่จิตไมอยูที่อื่น อยางหลวงปูมั่นทานแสดง เรากราบ
ราบทันทีเลย ไมมีใครพูด ในตําราทานก็ไมบอก ทานบอกไวแตวา อวิชชฺ าปจฺจยา สงฺ
ขารา สงฺขารปจฺจยา วิฺญาณํ ไปเทานั้น แตทา นอาจารยมน่ั ทานมาพูดวา ฐีติภูตํ อวิชฺ
ชาปจฺจยา สงฺขารา อวิชชาเกิดขึน้ จาก ฐีติภูตํ คือจิตแท เกิดจากนี้ แตทา นเอานีอ้ อกไป
เมื่อเปดอันนี้แลว ฐีติภูตํ ก็จะบริสทุ ธิเ์ อง ทานวางัน้ เพราะอันนี้เปนเครื่องปกปดตาง
หาก ทานจึงพูดตั้งแตอันนี้เปนอวิชชาไปเลย ทาวางั้น เวลาพิจารณาก็เปนอยางนั้น
พิจารณาเขาไปถึงนั้นแลวหมุนเขาไปหาจิต หมุนเขาไปหาจิตแลวมันก็พจิ ารณา
ทางจิตอีก สติปญ
 ญานีม้ หี ลายขัน้ นะ คําวาสติปญญาการพิจารณา ขัน้ ลมลุกคลุกคลาน
คือการภาวนาลมลุกคลุกคลานดังทีเ่ ราฝกเบือ้ งตนใชคาํ บริกรรม นีเ้ ปนอันหนึง่ จากนัน้
ก็พจิ ารณาถึงสมาธิ ออกจากสมาธิแลวเขาเปนปญญา พิจารณารางกายนี้ก็เปนปญญา
ขัน้ หนึง่ พอพิจารณารางกายคลองแคลววองไวเขาไป จากนัน้ ก็กา วเขาสูภ าวนามย
ปญญา ภาวนามยปญญาเราก็เรียนในปริยัติตั้งแตกอน งงเปนไกตาแตกไมรู แตกไ็ มถอื
เปนอารมณอะไรมากนัก
สุตมยปญญา ปญญาเกิดขึ้นจากการไดเห็นไดยินอะไร หนึง่ จินตามยปญญา
ปญญาเกิดขึน้ จากการพินจิ พิจารณาของคนทัว่ ๆ ไป หนึง่ ภาวนามยปญญา ปญญา
เกิดขึน้ จากการภาวนาลวน ๆ หนึง่ อันนีห้ ลง คือไมเขาใจเลย แตเวลามันกาวเขาถึง
ภาวนาขัน้ พิจารณารางกายขยายทุกสัดทุกสวน แตกกระจัดกระจายไปแลวปญญาขั้นนี้
เกิด สติปญ
 ญาขัน้ นีห้ มุนตัวเปนธรรมจักร ไมตองบังคับบัญชา เปนสติปญญาอัตโนมัติ
ทานเรียกวาแกกิเลสโดยอัตโนมัติ ตั้งแตขั้นนี้ไปแลวแกกิเลสเปนอัตโนมัติ เหมือน
กิเลสสรางตัวของมันเปนอัตโนมัติในจิตใจของสัตวโลก เปนอัตโนมัติของกิเลสเหมือน
กันหมดเลย ไมมีใครมาแก มาปราบปรามมัน
ทีนพ้ี อปญญาขัน้ นีข้ น้ึ แลว สติปญ
 ญาขัน้ อัตโนมัตขิ น้ึ ทีนแ้ี กกเิ ลส กิเลสผูก
มัดไวทไ่ี หนจะตามแก ตามถอดตามถอนโดยอัตโนมัติของตน ไมมวี นั มีคนื ยืน
เดิน นัง่ นอน เวนแตหลับเทานัน้ นีค้ อื ภาวนามยปญญาของผูม คี วามเพียรกลา คือ
กลาตอความพนทุกขโดยถายเดียว ไมมคี าํ วาหยุดวาถอย ไดรง้ั เอาไว ไมงน้ั มัน
เพลิน มันจะไมหลับไมนอนทัง้ วันทัง้ คืน ดังที่ทานแสดงไวในพระโสณะ วาทานความ
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เพียรกลาจนฝาเทาแตก ไมแตกไดยังไงก็ความเพียรอันนี้หมุนตัวไปเอง เดินจงกรมถา
ลงไดเขาไปสูทางจงกรมแลว เวลาไหนมันไมสนใจ ยิง่ กวาการพิจารณาธรรมภายใจ คือ
หมุนกันอยูภ ายใน เหมือนนักมวยเขาวงในกัน นีส่ ติปญ
 ญาอัตโนมัตหิ มุนกับกิเลสทีเ่ คย
เปนอัตโนมัติอยูภายในจิตใจ ออกจากใจเปนลําดับลําดา หมุนเขาไป ๆ
กิเลสมันละเอียดเทาไร สติปญ
 ญานีล้ ะเอียดเขาไปจนกลายเปนมหาสติ มหา
ปญญา ขึน้ กับสติปญ
 ญาอัตโนมัตนิ น้ั แลเปนเครือ่ งเสริม พอสติปญ
 ญากาวเขาสูม หา
สติ มหาปญญาแลว ทีนี้ความเพียรมันซึมซาบไปเลย ทั้งวันทั้งคืน ละเอียดลออสุขมุ คัม
ภีรภาพ ประหนึ่งวานิพพานอยูชั่วเอื้อมๆ แลวทีน่ ่ี มันใกลขนาดนัน้ มีตั้งแตที่จะพนจาก
ทุกขโดยถายเดียว ถอยไมไดๆ มีแตพุงเรื่อย นี่แหละสติปญญาอัตโนมัติกาวเขาไปสู
มหาสติมหาปญญาอัตโนมัติ ปลอยไดเปนลําดับลําดา จนถึงขั้นมหาสติมหาปญญา
อัตโนมัติ นั่นละเขาอวิชชาละที่นี่ มหาสติ มหาปญญานีเ้ ขาอวิชชา รากแกวแหงวัฏจักร
คือจิตตอวิชชาละทีน่ ่ี เขาไปตรงนั้น พิจารณาตรงนั้น
เมื่อเขาตรงนั้นแลวถอนพรวดขึ้นมาเลย ไมมีเหลือ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ดับ
พรึบ แลวก็ อวิชชฺ ายเตฺวว อเสสวิราคนิโรธา พลิกกันปุบ เลย เมื่ออวิชชาดับ วิญญาณ
ดับ สังขารดับ อะไรเรื่อย มันก็ดบั ละซิตวั ใหญมนั ดับ เหมือนตนไม ตนไมมกี ง่ิ กาน
สาขาดอกใบของมันจะสดสวยงดงามขนาดไหนก็ตาม เมือ่ ถอนรากแกวมันขึน้ มาแลว
กิง่ กานไหนมันก็ดบั ไปตาม ๆ กันหมด ใบก็ดบั กิ่งก็ดับ เหีย่ วยุบยอบมาดับ ๆ ๆ หมด
เพราะรากแกวมันหมดแลว
อันนีอ้ วิชชาดับปุบ เทานัน้ สังขารก็เปนสังขารลวน ๆ อวิชชาพาสังขารเปนสมุทัย
วิญญาณ นามรูปทุกอยางเปนสมุทัยไปหมด เพราะอวิชชาพาใหเปนปจจัย ปจจัยหนุน
กันไป พออวิชชาถอนตัวออกมาแลว เรื่อง อวิชชฺ ายเตฺวว อเสสวิราคนิโรธา พออวิชชา
ดับ สังขารดับ วิญญาณดับ นามรูปดับ ผัสสะ ตัณหา ภพชาติดับไปตาม ๆ กันหมดจาก
อวิชชา หมด นัน่ นะทานถอนวัฏจักรทานถอนอยางนัน้ พระพุทธเจาทานถอนอยางนั้น
สาวกทานถอนอยางนัน้ ผูป ฏิบตั ธิ รรมะถอนอยางนัน้ เหมือนกันหมด เพราะเปนทาง
แถวเดียวกัน กิเลสแบบเดียวกัน ธรรมะเครื่องแกกิเลสแกแบบเดียวกัน ขาดสะบัน้ ลง
ไปตาม ๆ กันหมด
ทีนพ้ี ออวิชชาดับพรึบเทานี้ จิตนี้ขาดสะบั้นลงไปจากภพจากชาติโดยไมตองไป
ถามผูห นึง่ ผูใ ดเลย เพราะมันเกี่ยวโยงกันมามากนอยเพียงไรมันรูอยูกับจิต พออวิชชา
ขาดก็เทากับวาโลกธาตุ หรือสมมุติทั้งมวลขาดไปพรอมกันจากใจ นัน่ ทานวา ทานตรัส
รู หรือทานบรรลุธรรม ผางขึ้นมาจะไปถามใคร สนฺทฏิ ฐ โิ ก พระพุทธเจาประกาศไว
อยางเต็มเม็ดเต็มหนวย เด็ดขาดแลว ไมตองไปทูลถามพระพุทธเจา เพราะฉะนั้น
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บรรดาสาวกที่ตรัสรูธรรมขึ้นมาแลวจึงไมไปทูลถามพระพุทธเจาก็เนื่องจาก สนฺทฏิ ฐ โิ ก
รูเองเห็นเองของตัวเองเต็มหัวใจ ประกาศขึ้นมา
นีก่ ารอบรมจิตใจ ขอใหทา นทัง้ หลายทราบเอาไวนะ อยางนีล้ ะ มรรค ผล
นิพพานมีอยูต ลอดเวลา เปนแตเพียงวาเราไมปฏิบัติหามรรค ผล นิพพาน ปฏิบตั ติ าม
กิเลสมันก็ยิ่งดีดดิ้นอยูทั้งวันทั้งคืนไปตามกิเลสทั้งวัน ธรรมไมมี สุดทายก็ถือธรรมเปน
เหมือนมูตรเหมือนคูถไปเสีย เอากิเลสเปนทองคําทั้งแทง เทิดทูนกันไป ความโลภก็ดี
ความโกรธก็ดี ราคะตัณหาก็ดี อะไรก็เลยดีไปหมด ของในโลกธาตุนด้ี ไี ปหมด เพราะ
กิเลสพาใหดี ทั้ง ๆ ที่มันหลอกเราใหหลงไปหมด ไมวาหลงนะ วาดีไปหมด
เวลาพิจารณาทางดานปญญา ออกทางดานธรรมะนีเ้ ลิกถอนหมดเลยไมมอี ะไร
เหลือ ปลอยไวตามเดิม ยถาภูตํ ญาณทสฺสนํ รูเห็นตามเปนจริง ปลอยไวตามสภาพ
แหงสภาวธรรมทุกอยาง นั่นแหละผลแหงการปฏิบัติธรรม เวลานี้ธรรมไมปรากฏก็เปน
เครื่องเทียบวา ธรรมนีเ้ หมือนกับน้าํ ทีเ่ ต็มอยูใ นบึงในบอ เต็มอยูไมบกพรองละธรรม
แตจอกแหนทีอ่ ยูบ นน้าํ นัน้ มันปกปดกําบังน้าํ นีเ้ อาไว ไมใหมองเห็นน้าํ ใครมองไปก็
เห็นตัง้ แตจอกแตแหนอยูบ นน้าํ ก็เลยเขาใจวาน้ําไมมีในบึงนั้นเสีย ความจริงน้าํ เต็มอยู
ในบึง คือธรรมเต็มอยูในหัวใจ แตกเิ ลสตัณหามันเปนเหมือนจอกเหมือนแหน มันปก
คลุมหัวใจเอาไว ไมใหมองเห็นอรรถเห็นธรรม มันก็เพลินไปตามกิเลสเสียทั้งวัน ๆ
พอเปดออกดวยการสรางคุณงามความดีตลอดมาจนกาวเขาสูจ ติ ตภาวนา ทีนี้
เปดจอกเปดแหน เปดออกมันก็เห็น เปดออกเรื่อย ๆ แลวก็จาเลยทีน่ ่ี เมือ่ จอกแหน
หมดจากบึงบอนัน้ แลว น้าํ ถามหาทีไ่ หนก็นาํ้ เต็มในนัน้ แลว เมื่อกิเลสเปดออกหมดจาก
จิตใจแลว น้าํ อมตะคือธรรม เรียกวาธรรมธาตุ หรือธรรมไมตาย เต็มอยูใ นหัวใจแลว
นั่นนะธรรม ทีนี้ธรรมเปดแลวในหัวใจ ดังหัวใจพระพุทธเจา หัวใจพระอรหันต เปด
หมด จอกแหนไมมเี ลย นัน่
พวกเรานีน้ าํ้ ก็มอี ยู แตจอกแหนมันปกคลุมนะซิ มันไมเห็นเวลานี้ ใหพากันเปด
จอกเปดแหนนะ ใครก็บนหาแตมรรค ผล นิพพานไมมี มันจะมีอะไร ควาตัง้ แตจอก
แตแหนทั้งวันทั้งคืน รูป เสียง กลิน่ รส เครื่องสัมผัส วัตถุตาง ๆ มีแตจอกแตแหน อัน
นั้นก็ดี อันนีก้ ด็ ี เปนบากันทั้งโลก เปนบากับจอกกับแหน คือกิเลสประเภทตาง ๆ พา
กันจํานะ นี่การปฏิบัติธรรมะ การอบรมแลวเปนอยางนี้ นีแ่ หละธรรมะคงเสนคงวาหนา
แนน อกาลิโก ธรรมมีตลอดไป เหมือนกับกิเลสมีตลอดไป มันก็ปกปดจิตใจของเรา
ตลอดไป ถาเราไมรอ้ื ไมถอนมันออก กิเลสเปนกิเลสเรือ่ ยไป ธรรมก็เปนธรรมแตอยูใต
อํานาจของกิเลสปดบังไวไมใหเห็น

๑๑

ใหพากันจํานะ วันนี้พูดเพียงเทานี้ พวกเหลานีจ้ ะไมคอ ยเขาใจนัก วันนี้เทศน
เรียงลําดับของจิตตภาวนา แตผภู าวนาจะเขาใจเปนลําดับวิธกี ารดําเนิน วันนีเ้ ทศนเรียก
วาธรรมลวน ๆ เลย พูดติดพูดตอไปเรื่อย เรียงลําดับลําดา วันนี้เทศนธรรมะลวน ๆ
ใหไปฟง ถึงสหรัฐก็ไป นี่ละธรรมแทเปนอยางงั้น เดินตามนี้จะไมเปนอื่นเลยเชียว ทีว่ า
ไมจาํ เปนกับสมาธิ เดินปญญาเลย เปนยังไงกับพูดวันนี้ นัน่ ละทานเรียงตามลําดับ ตัด
นูน ตัดนีห้ าอะไร เอาละเลิก
อานและฟงธรรมเทศนาของหลวงตา วันตอวัน ไดที่
www.Luangta.com or www.Luangta.or.th

